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INLEIDING

Angerenstein Welzijn is een complete serie leermiddelen voor de kwalificatiedossiers
van Welzijn en is geschikt voor de volgende kwalificatiedossiers:
• Maatschappelijke zorg
• Pedagogisch werk
• Sociaal werk.

Angerenstein Welzijn bestaat in de kern uit boeken met theorie. De boeken van
Angerenstein Welzijn kennen de volgende opbouw:

Opbouw boeken Angerenstein Welzijn

ProfielboekenProfielboeken

BasisprofielboekenBasisprofielboeken

BasisboekenGenerieke boeken

Dit boek is een van de profielboeken voor het dossier pedagogisch werk. De theorie
bestaat uit drie onderdelen:
1 basistheorie
2 kritische beroepssituatie
3 verdiepingstheorie.

Basistheorie
De basistheorie bevat informatie die relevant is voor alle uitstromen van
maatschappelijk zorg. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het
welzijnswerkveld. Belangrijke begrippen worden uitgelegd in de tekst en aangeduid
met een paarse kleur.

Kritische beroepssituatie (KBS)
In de KBS word je geconfronteerd met een probleemstelling of dilemma waarbij je
niet kunt terugvallen op routinematig handelen. Online vind je bij elke KBS
aanvullende opdrachten.



Verdiepingstheorie
Elk thema heeft een verdiepende paragraaf waar het thema verder wordt uitgediept.

Daarnaast kent Angerenstein Welzijn enkele online-aanvullingen die beschikbaar
zijn via www.angerenstein.nl/welzijn. Het gaat om de volgende aanvullingen:
• verwerkingsopdrachten
• uitdagingen.

Verwerkingsopdrachten
Bij ieder thema horen enkele verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten helpen je
de informatie uit de theorie te verwerken.

Uitdagingen
Tijdens de uitdaging werk je met meerdere studenten aan een grote opdracht waarbij
een beroep gedaan wordt op jouw samenwerkingsvaardigheden en jouw creativiteit.
De uitdaging levert altijd een product op dat wordt beoordeeld.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein Welzijn!
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T H E M A

01
VOLGEN VAN ONTWIKKELING

Inhoud thema
1.1 Ontwikkelingsdoelen
1.2 Planmatig werken
1.3 Kindvolgsystemen
1.4 Werken met kindvolgsystemen
1.5 Analyseren van gegevens
1.6 Verdieping: Kiezen van een kindvolgsysteem

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van kinderen, is het nodig om
planmatig te werken. Door kinderen te observeren en de uitkomsten van die
observaties bij te houden, kun je zien wat een kind nog nodig heeft in zijn
ontwikkeling. Je kunt het kind dan gericht ondersteunen. Het bijhouden van de
ontwikkeling van de kinderen kan met een kindvolgsysteem. Je noteert de uitkomsten
van toetsen en observaties in het systeem. Het systeem presenteert dan een overzicht
van de ontwikkeling van het kind. Dit overzicht is het startpunt van jouw begeleiding.
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Ontwikkelingsdoelen1.1
Kinderen in de kinderopvang hebben een veilige omgeving nodig, waarin ze zich
kunnen ontwikkelen. Ontwikkelen betekent dat ze kennis opdoen en vaardigheden
leren die ze weer kunnen gebruiken. Kinderen leren veel zelf. Door te kijken naar
andere kinderen bijvoorbeeld en hun gedrag na te doen. Het is ook belangrijk dat
kinderen gericht iets leren. Daarvoor hebben ze jouw hulp nodig. Jij bent de opvoeder,
jij kijkt naar wat het kind nodig heeft en stelt dan een doel.

Doelen1.1.1
Een doel is een beschrijving van wat een kind moet kunnen. Er is bijvoorbeeld
vastgesteld dat een kind zijn jas niet zelfstandig kan aantrekken. Dan is het doel
dat het kind zijn jas kan aantrekken. Als het doel bekend is, kan het kind gaan
oefenen tot het doel bereikt is. Dit is een vrij eenvoudig voorbeeld van een doel.
Kinderen kunnen natuurlijk verschillende doelen op verschillende gebieden hebben.
Als dat zo is, wordt het al een stuk ingewikkelder om de ontwikkeling van een kind
in de gaten te houden.

Het belang van doelen1.1.2
De ontwikkeling van kinderen gebeurt vaak spontaan. Het lijkt dan niet nodig om
doelen op te stellen. Kinderen leren in vrijheid wat ze moeten leren en de
pedagogisch medewerkers helpen daarbij. Het klopt dat kinderen veel zelf leren,
maar lang niet alles. Als jij een kind goed wil ondersteunen, is het gebruik van
ontwikkelingsdoelen belangrijk. Je kunt dan gericht ergens naartoe werken. En
achteraf is het mogelijk gericht te kijken of het kind het doel heeft gehaald.

Ontwikkelgebieden1.1.3
Een kind ontwikkelt zich op veel verschillende gebieden. Denk aan aan motorische,
zintuigelijke, sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en seksuele ontwikkeling.
Op een kinderdagverblijf houd je de ontwikkeling van kinderen in de gaten. Er is
voor gekozen vier grote gebieden te volgen. Alle gebieden die net genoemd werden,
vallen onder een van die grote gebieden: rekenen, taal, motorische ontwikkeling
en sociaal-emotionele ontwikkeling.
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Rekenen
Rekenen heeft alles te maken met getallen. Met behulp van rekenen leert het kind
zijn omgeving te ordenen. Door te tellen en getallen te verbinden aan spullen, snapt
het kind zijn omgeving steeds beter. Het tellen en het leren van getallen is een
voorloper van rekenen op de basisschool. Begrippen als ‘groter’, ‘kleiner’, ‘breder’
en ‘smaller’ horen ook bij rekenen.

Taal
Taal is belangrijk. In de kinderopvang is vooral de ontwikkeling van de woordenschat
een belangrijk aandachtspunt. Door veel met kinderen te praten, leren ze steeds
weer nieuwe woorden die ze zelf ook weer kunnen gebruiken. En als kinderen veel
praten, leren ze ook goede zinnen bouwen.

Voorlezen is erg belangrijk voor de taalverwerving van kinderen.
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